
Ben jij een voetballiefhebber van VV Stânfries en wil je op de hoogte 
blijven van het laatste nieuws, activiteiten en evenementen? Of ben 
je op zoek naar het wedstrijdprogramma of laatste uitslagen en standen 
van je eigen team, je (klein)zoon, (klein)dochter of andere teams? 
Met behulp van deze officiële Voetbal.nl app is dit allemaal mogelijk!

VV Stânfries gaat de meeste communicatie over de wedstrijden, trainingen en aanverwanten 
versturen middels deze voetbal app. Het is slim dat je op de hoogte blijft. Zorg dat je de app 
geinstalleerd hebt op je telefoon, tablet of computer. In deze flyer leggen we kort en simpel 
uit waar je de app aanschaft (GRATIS) en wat je allemaal mee kunt doen.

Voetbal.nl is hét platform voor amateurvoetballend 
Nederland. Dus voor spelers, scheidsrechters, trainers 
en coaches, maar natuurlijk ook voor (groot)ouders en 
andere supporters van het amateurvoetbal. Meld je 
gratis aan! Voetbal.nl staat nu voor je klaar in de stores:

Ben je lid van VV Stânfries? Gebruik bij het registreren voor de app hetzelfde mailadres dat bij je club 
bekend is. Ben je geen lid van de club, maar een familielid wel, vraag of je een deel-account (tweede 
gebruiker) kan krijgen op dezelfde app. Het is allemaal mogelijk met deze app.

Nieuwe communicatie:
- wedstrijden en wijzigingen
- uitslagen
- uitslagen alle favoriete teams 
- afgelastingen
- acties en nieuwtjes
- speler van de week
- ledeninformatie
- oftewel: alles!
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‘Gebruik jij de nieuwe app al?’
‘Ja, die is super gebruiksvriendelijk!!’

Voetbal.nl begint bij het inloggen en registreren
Alle leden en fans van VV Stânfries kunnen gebruik maken van de Voetbal.nl app. Dat maakt 
het sporten bij VV Stânfries nog leuker! Voordat je in kan loggen moet je registreren. 
Het e-mailadres dat bij ons bekend is moet je gebruiken om je te registeren. Pas dan kun 
je pushberichten ontvangen, aan- en afwezigheid doorgeven en meer functies gebruiken 
die voetbal.nl zoveel leuker maken.

www.vvstanfries.nl

Schaf de voetbal.nl app aan, registreer je en mis niets meer van onze club!

Voetbal.nl, dé voetbal app voor voetballers en voetballiefhebbers.
Met de voetbal.nl app (en website) blijf je eenvoudig op de hoogte 
van alle updates rondom je eigen team en mis je niks van al je andere 
favoriete teams en spelers.

Doordat de uitslagen door de officials in de app worden vastgelegd, ben je altijd 
direct op de hoogte van de uitslag. Of je nou speler bent, wel of geen lid bent 
van een voetbalvereniging, het maakt niet uit. De app is er voor iedereen die van 
voetbal houdt!

Mijn gegevens  :  Privacy van de speler
Als club zijn wij verplicht om discreet met de privacygegevens om te gaan. Zo 
hebben wij dat vastgelegd in onze privacyverklaring. Maar via de voetbal.nl 
app zijn wij als club direct op de toekomst voorbereid. Je kunt je als speler op 
meerdere manier laten zien:

Normaal (zichtbaar met foto en naam)  √  Wij adviseren deze keuze!
Beperkt (alleen zichtbare naam)
Afgeschermd (je naam en foto zijn niet zichtbaar)

Let op: als je gegevens op afgeschermd staan, ontvang je niet alle updates van 
de club die beschikbaar zijn en zul je nooit de ‘speler van de week’ worden.

Deze privacy instellingen kun je zelf instellen in de app: 
INSTELLINGEN -> MIJN GEGEVENS -> ZICHTBAARHEID


